
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                        DECIZIE nr. 2/
                                                  din 22 martie 2019

                                                                                                             
                                                                                                          PROIECT        
Cu privire la derularea executării deciziilor
Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2018

În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările i completările ulterioare, în scopulș
eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional, examinînd nota
informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului
raional adoptate în trimestrul IV, 2018.
     2. Pre edintele raionului, vicepre edin ii raionului, efii direcţiilor, secţiilor,ș ș ț ș
serviciilor din subordinea Consiliului raional:

- să  asigure  executarea  tuturor  prevederilor  stipulate  în  deciziile  Consiliului
raional adoptate în perioada respectivă;

- să ină sub control deciziile aflate în curs de executare pînă la îndeplinireaț
integrală a acestora.
     3. Secţia comunicare i rela ii publice:ș ț

- să ină controlul asupra termenelor de executare a deciziilor;ț
- să solicite de la efii direc iilor, sec iilor, serviciilor informaţii desfăşurate ș ț ț

despre executarea deciziilor  pe fiecare punct  în  parte,  iar  în  cazul  neexecutării
acestora să se indice motivele;

- în baza informa iilor recep ionate să elaboreze, trimestrial pînă la data de 5 aț ț
trimestrului  următor  a  anului  de  gestiune,  informa ia  generalizatoare  privindț
executarea deciziilor. 
     4.  Controlul  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina
secretarului Consiliului raional (N. Rusu).
     5.  Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al
actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                    
 
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                                Nina  RUSU

VIZAT:
Secretar al Consiliului raional                                N. Rusu
Serviciul juridic                                                      I. Malic
Sec ia comunicare i rela ii publice                        I. Osnaci-Cotone  ț ș ț ț



Notă informativă
privind executarea deciziilor Consiliului raional Stră eni adoptate în trimestrul IVș

al anului 2018 de către şefii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional în colaborare cu  autorităţile
administra iei publice locale de nivelul întîi din raionul Străşeniț

În perioada trimestrului IV al anului 2018, Consiliul raional Stră eni s-a întrunit în douăș
edin e: o şedinţă ordinară la data de 23 noiembrie 2018 i o edin ă extraordinară la data de 21ș ț ș ș ț

decembrie 2018, la care au fost adoptate 58 de decizii (dintre care 2 decizii referitor la privatizare iș
56 decizii – pe diverse domenii de activitate).

Decizia Consiliului raional nr. 4/1 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la executarea Bugetului
raional pe 9 luni ale anului  2018” este executată. S-a aprobat raportul privind executarea Bugetului
raional pe 9 luni, 2018, la venituri în sumă de 123217,3  mii lei şi la cheltuieli în sumă de 120082,0
mii lei.

Decizia Consiliului raional nr. 4/2 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la aprobarea Bugetului
raional pentru anul 2019, în prima lectură” este executată. În prima lectură se aprobă bugetul raional
în sumă totală atît la venituri cît i la cheltuieli, care stă ca bază la examinarea bugetului în lectura aș
doua.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  4/3  din  23  noiembrie  2018  ,,Cu  privire  la  pregătirea
institu iilor din subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada rece 2018-2019” esteț
executată.

Decizia Consiliului raional nr. 4/4 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la derularea executării
deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2018” este executată.

Întru executarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/5 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la
aprobarea  Listei  elevilor  instituţiilor  de  învăţămînt  preuniversitar  şi  extraşcolar  se  acordă  Bursa
Consiliului  raional  pentru  anul  de  studii  2018-2019”, Direcţia  învăţămînt  a  achitat,  în  limita
alocaţiilor bugetare aprobate, 30 burse elevilor dotaţi selectaţi în baza concursului.

Decizia Consiliului raional nr. 4/6 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la trecerea în eviden ăț
militară a recru ilor” este executată.ț

Decizia Consiliului raional nr. 4/7 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la acordul transmiterii
în loca iune, prin licita ie” este executată.ț ț

Decizia Consiliului raional nr. 4/8 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la acordul transmiterii
în loca iune, prin licita ie” este executată.ț ț

Decizia  Consiliului  raional  nr.  4/9  din  23  noiembrie  2018  ,,Cu  privire  la  privatizarea
locuin ei” este executată.ț

Decizia  Consiliului  raional  nr.  4/10  din  23  noiembrie  2018  ,,Cu  privire  la  privatizarea
locuin ei” este executată.ț

Decizia  Consiliului  raional  nr.  4/11  din  23  noiembrie  2018  ,,Cu  privire  la  aprobarea
Bugetului raional pe anul 2019” este executată i este drept temei pentru efectuarea cheltuielilor deș
către institu iile bugetare finan ate din bugetul raional în anul 2019.ț ț

Decizia Consiliului raional nr. 4/12 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la abrogarea Deciziei
Consiliului raional nr. 3/24  din 17 august 2018” este executată.

Decizia Consiliului raional nr. 4/13 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la numirea în func ie”ț
este executată.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  4/14  din  23  noiembrie  2018  ,,Cu  privire  la  încetarea
contractului individual de muncă pe durată determinată” este executată.

Decizia Consiliului raional nr. 4/15 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la numirea în func ie”ț
este executată.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  4/16  din  23  noiembrie  2018  ,,Cu  privire  la  încetarea
contractului individual de muncă pe durată determinată” este executată.

Decizia Consiliului raional nr. 4/17 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la numirea în func ie”ț
este executată.

Decizia Consiliului  raional  nr.  4/18 din 23 noiembrie  2018 ,,Cu privire la  organizarea şi
desfăşurarea procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de
conducere” este executată.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  4/19  din  23  noiembrie  2018  ,,Cu  privire  la  aprobarea
Programului de acordare a concediilor de odihnă anuale” este în curs de executare,  pe parcursul
anului 2019.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  4/20  din  23  noiembrie  2018  ,,Cu  privire  la   propunerea
candidaturilor membrilor  Consiliului electoral de circumscrip ie de nivelul doi” este executată.ț



Decizia  Consiliului  raional  nr.  4/21  din 23 noiembrie  2018 ,,Cu privire  la  Programul  de
între inere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Stră eni pe timp de iarnă, în anulț ș
2019” este executată.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  4/22  din  23  noiembrie  2018  ,,Cu  privire  la  aprobarea
Programului de activitate a Consiliului raional Stră eni  pentru anul 2019” este în curs de executare,ș
pe parcursul anului 2019.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  4/23  din  23  noiembrie  2018  ,,Cu  privire  la  acordarea
suportului social tinerilor speciali ti” este executată, au fost alocate mijloacele financiare pe perioadaș
septembrie-decembrie 2018.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  4/24  din  23  noiembrie  2018  ,,Cu  privire  la  aprobarea
Regulamentului  privind  acordarea  premiilor  cu  prilejul  jubileelor,  sărbătorilor  profesionale  i  aș
zilelor  de  sărbătoare  nelucrătoare  pentru  persoanele  care  de in  func ii  de  demnitate  publică  dinț ț
cadrul Consiliului raional Stră eni” a fost executată.ș

Decizia  Consiliului  raional  nr.  4/25  din  23  noiembrie  2018  ,,Cu  privire   la   alocarea
mijloacelor  financiare  din  componenta  raională”  este  executată.  Au  fost  alocate   mijloacele
financiare la prezentarea documentelor justificative în Trezoreria teritorială.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  4/26  din  23  noiembrie  2018  ,,Cu  privire  la  alocarea
mijloacelor financiare din Fondul de educa ie incluzivă” este executată. Finan area cheltuielilor seț ț
efectuează lunar, odată cu calcularea salariului.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  4/27  din  23  noiembrie  2018  ,,Cu  privire  la  alocarea
mijloacelor  financiare  din  Fondul  de  rezervă”  este  executată.  Mijloacele  financiare  alocate  din
Fondul de rezervă au fost distribuite beneficiarilor.

Decizia Consiliului raional nr. 4/28 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la redistribuirea iș
alocarea  mijloacelor  financiare”  este  executată.  Au  fost  solu ionate  demersurile  parvenite  de  laț
institu iile publice prin alocarea mijloacele financiare din bugetul raional în sumă de 1855,0 mii lei.ț

Decizia Consiliului raional nr. 4/29 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la modificarea unor
decizii ale Consiliului raional” este executată. A fost schimbată  destina ia mijloacelor financiareț
alocate prin deciziile Consiliului raional nr. 1/19 din 16 februarie 2018 i 3/19 din 17 august 2018.ș

Decizia Consiliului raional nr. 4/30 din 23 noiembrie 2018 ,, Cu privire la casarea bunurilor
uzate” este executată. S-a efectuat casarea bunurilor uzate aflate în gestiunea Direcţiei finanţe.

Decizia Consiliului raional nr. 4/31 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la transmiterea unui
bun” este executată.

Decizia Consiliului raional nr. 4/32 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la transmiterea unor
bunuri” este executată.

Întru executarea prevederilor Deciziei Consiliului raional nr. 4/33 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu
privire la transmiterea unui bun”, Direcţia învăţămînt a transmis în scopuri educaţionale, în gestiunea
Grădiniţei de copii nr. 2 Cojuşna, un Laptop ACER.

Decizia Consiliului raional nr. 4/34 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la transmiterea unor
bunuri” este executată.

Decizia Consiliului raional nr. 4/35 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la transmiterea unor
bunuri” este executată.

Decizia Consiliului raional nr.  4/36 din 23 noiembrie 2018 ,,  Cu privire la trecerea unor
bunuri din domeniul public în domeniul privat” este executată.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  4/37  din  23  noiembrie  2018  ,,Cu  privire  la  completarea
Deciziei  Consiliului  raional  Stră eni  nr.  2/26  din  30  mai  2012”  a  fost  abrogată  prin  Deciziaș
Consiliului raional Stră eni nr. 1/6 din 15 februarie 2019.ș

Decizia Consiliului raional nr. 4/38 din 23 noiembrie 2018 ,,Cu privire la crearea Comisiei
locale pentru asigurarea schimbării i eliberării legitima iei victimelor reabilitate ale represiunilorș ț
politice” este executată. Comisia se întrune te în edin e i examinează cererile solicitan ilor. Seș ș ț ș ț
perfectează documentele i se expediază autorită ilor centrale vizate.ș ț

Decizia Consiliului raional nr. 5/1 din 21 decembrie 2018 ,,Cu privire la corelarea  Bugetului
raional pe anul 2019” este executată. Bugetul raional a fost corelat conform prevederilor Bugetului
de Stat.

Decizia Consiliului raional nr. 5/2 din 21 decembrie 2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din Fondul de rezervă” este executată. Mijloacele financiare alocate din Fondul de rezervă
au fost distribuite beneficiarilor.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  5/3  din  21  decembrie  2018  ,,Cu  privire  la  transmiterea
cheltuielilor  efectuate  prin  aloca ii  din  bugetul  raional”  este  executată.  Pentru  a  fi  raportate   laț



majorarea valorii de bilan  a fondurilor fixe de către contabilitatea Aparatului pre edintelui au fostț ș
întocmite facturi de expedi ie autorită ilor locale de nivelul întîi, la care se află la bilan  imobilul.ț ț ț

Decizia Consiliului raional nr. 5/4 din 21 decembrie 2018 ,,Cu privire la modificarea Deciziei
Consiliului raional nr. 3/19 din 17 august 2018” este executată. A fost identificată sursa de acoperire
a cheltuielilor solicitate pentru repara ia drumurilor.ț

Decizia Consiliului raional nr. 5/5 din 21 decembrie 2018 ,,Cu privire la redistribuirea iș
alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional” este executată. Au  fost solu ionate demersurileț
parvenite de la institu iile publice prin  alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional în sumă deț
128,8 mii lei.

Întru executarea prevederilor Deciziei Consiliului raional nr. 5/6 din 21 decembrie 2018 ,,Cu
privire la  acordul  transmiterii  unor bunuri”,  în  scopul  creării  condi iilor  mai  bune de utilizare aț
tehnologiilor informa ionale de calcul în ciclul primar din institu iile de învă ămînt din subordine,ț ț ț
Direc ia învă ămînt a transmis în 25 de institu ii colare 41 tablete, din proprietatea Ministeruluiț ț ț ș
Educa iei, Culturii i Cercetării.ț ș

În vederea executării Deciziei Consiliului raional nr. 5/7 din 21 decembrie 2018 ,,Cu privire
la  acordul  transmiterii  unor  bunuri”,  Direcţia  învăţămînt  a   transmis  din  gestiunea  Ministerului
Educa iei,  Culturii  şi  Cercetării  în  gestiunea  instituţiilor  publice  Liceul  Teoretic  „Ion  Inculeţ”ț
Vorniceni - 10 calculatoare şi Liceul Teoretic „Universul“ Scoreni - 7 calculatoare.

Decizia Consiliului raional nr. 5/8 din 21 decembrie 2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului 
local de ac iuni în domeniul eficien ei energetice pentru anii 2019-2020” este în curs de executată.ț ț

Decizia Consiliului raional nr. 5/9 din 21 decembrie 2018 ,,Cu privire la desfiin area uneiț
construc ii” este executată.ț

Decizia  Consiliului  raional  nr.  5/10  din  21  decembrie  2018  ,,Cu  privire  la  încetarea
contractului individual de muncă pe durată determinată” este executată.

Decizia Consiliului raional nr. 5/11 din 21 decembrie 2018 ,,Cu privire la numirea în func ie”ț
este executată.

Decizia Consiliului raional nr. 5/12 din 21 decembrie 2018 ,,Cu privire la aprobarea Codului
de etică i deontologie a angaja ilor din cadrul Consiliului raional Stră eni” în curs de executare.ș ț ș

Decizia Consiliului raional nr. 5/13 din 21 decembrie 2018 ,,Cu privire la modificarea unor
anexe la Decizia Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 2017” este executată.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  5/14  din  21  decembrie  2018  ,,Cu  privire  la  aprobarea
Acordului  de  colaborare  dintre  Consiliul  raional  Stră eni  i  Direc ia  situa ii  excep ionale  aș ș ț ț ț
municipiului  Chi inău  a  Inspectoratului  General  pentru  Situa ii  de  Urgen ă”  este  în  curs  deș ț ț
executare.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  5/15  din  21  decembrie  2018  ,,Cu  privire  la  aprobarea
Acordului de colaborare i a Planului local de ac iuni privind re(integrarea) cetă enilor reîntor i deș ț ț ș
peste hotare” este în curs de executare.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  5/16  din  21  decembrie  2018  ,,Cu  privire  la  completarea
Deciziei Consiliului raional nr. 1/10 din 24 februarie 2017” este executată.

Decizia  Consiliului  raional  nr.  5/17  din  21  decembrie  2018  ,,Cu  privire  la  modificarea
Deciziei Consiliului raional nr. 3/30 din 17 august 2018” este executată.
Decizia Consiliului raional nr. 5/18 din 21 decembrie 2018 ,, Cu privire la aprobarea Acordului  de 
colaborare privind vacan ele i tratamentul gratuit în Republica Italiană a copiilor din Republicaț ș
Moldova între Consiliul raional Stră eni i Asocia ia de Voluntariat  PUER Onlus Entitate Morală” ș ș ț
este executată. Acordul a fost semnat la 01.03.2019.

Decizia Consiliului raional nr. 5/19 din 21 decembrie 2018 ,,Cu privire la vînzarea bunurilor,
prin licitaţie” este executată.

Decizia Consiliului raional nr. 5/20 din 21 decembrie 2018 ,,Cu privire la transmiterea unui
bun imobil în comodat” este executată.

Nota  informativă  a  fost  elaborată  în  baza  informa iilor  prezentate  de  efii  direc iilor,ț ș ț
sec iilor –  responsabili de executare.ț

Osnaci-Cotone  Iana,ț
specialist principal, Sec ia comunicare i rela ii publice,ț ș ț
Aparatul pre edintelui raionuluiș



                                                                                                                                                     Anexă
                                                                                                                                                               la Nota informativă             

                                                                                                                                           „Cu privire la derularea executării deciziilor
                                                                                                                                                      Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2018”

Numărul
Deciziei

Denumirea În curs de
executare

Neexecutat Cauza
neexecutării

Responsabili
de executare

4/1 Cu privire la executarea Bugetului raional pe 9 
luni ale anului 2018

Executată Manoli Vera, 
ef al Direcţiei  finanţeș

4/2 Cu privire la aprobarea Bugetului raional pentru 
anul 2019, în prima lectură

Executată Manoli Vera, 
ef al Direcţiei  finanţeș

4/3 Cu privire la pregătirea institu iilor din ț
subordinea Consiliului raional  pentru  activitate
în perioada rece 2018-2019

Executată Budu Nicolae,
vicepre edinte al raionului;ș

Ursu Ion, 
vicepre edinte al raionuluiș

4/4 Cu privire la derularea executării deciziilor 
Consiliului raional adoptate în  trimestrul III,

Executată Rusu Nina,
secretar al Consiliului

raional
4/5 Cu privire la aprobarea Listei elevilor 

instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi    
extraşcolar cărora li se acordă Bursa Consiliului 
raional pentru anul de studii 2018-2019

Executată Certan Iulia,
şef al Direcţiei învăţămînt

4/6 Cu privire la trecerea în eviden ă militară a ț
recru ilorț

executată Arnăut Igor,
comandant al Centrului

Militar teritorial Stră eniș
4/7 Cu privire la acordul transmiterii în loca iune, ț

prin licita ieț
Executată Malic Ion,

ef al Serviciului juridicș
4/8 Cu privire la acordul transmiterii în loca iune, ț

prin licita ieț
Executată Malic Ion,

ef al Serviciului juridicș
4/9 Cu privire la privatizarea locuin eiț

             
Executată Malic Ion, 

ef al Serviciului juridicș
4/10 Cu privire la privatizarea locuin eiț Executată Malic Ion,

 ef al Serviciului juridicș
4/11 Cu privire la aprobarea Bugetului raional pe 

anul 2019         
Executată Manoli Vera,

ef al Direcţiei  finanţeș

4/12 Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 3/24  din 17 august 2018

Executată Secrieru Drăgălina,
specialist principal în

resurse umane
4/13 Cu privire la numirea în func ieț Executată Secrieru Drăgălina,



specialist principal în
resurse umane

4/14 Cu privire la încetarea contractului individual de
muncă pe durată determinată

Executată Secrieru Drăgălina,
specialist principal în

resurse umane
4/15 Cu privire la numirea în func ieț Executată Secrieru Drăgălina,

specialist principal în
resurse umane

4/16 Cu privire la încetarea contractului individual de
muncă pe durată determinată

Executată Secrieru Drăgălina,
specialist principal în

resurse umane
4/17 Cu privire la numirea în func ieț Executată Secrieru Drăgălina,

specialist principal în
resurse umane

4/18 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea  
procesului de evaluare anuală a performanţelor  
profesionale ale funcţionarilor publici de 
conducere

Executată Secrieru Drăgălina,
specialist principal în

resurse umane

4/19 Cu privire la aprobarea Programului de acordare
a concediilor de odihnă anuale

În curs de
executare pe

parcursul
anului 2019

Secrieru Drăgălina,
specialist principal în

resurse umane

4/20 Cu privire la  propunerea candidaturilor 
membrilor Consiliului electoral de 
circumscrip ie de nivelul doiț

Executată Rusu Nina,
secretar al Consiliului

raional

4/21 Cu privire la Programul de între inere a ț
drumurilor publice locale de interes raional din 
raionul  Stră eni pe timp de iarnă, în anul 2019ș

Executată Sîrbu Nicolae,
ef al Direc iei economie,ș ț

construc ii i politiciț ș
investi ionaleț

4/22 Cu privire la aprobarea Programului de 
activitate a Consiliului raional Stră eni  pentru ș
anul 2019

În curs de
executare pe

parcursul
anului 2019

Rusu Nina,
secretar al Consiliului

raional

4/23 Cu privire la acordarea suportului social tinerilor
speciali tiș

Executată Manoli Vera,
ef al Direcţiei  finanţeș

4/24 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
acordarea premiilor cu prilejul jubileelor,  
sărbătorilor profesionale i a zilelor de ș

Executată Manoli Vera,
ef al Direcţiei  finanţeș



sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care 
de in func ii de demnitate publică din cadrul ț ț
Consiliului raional Stră eniș

4/25 Cu privire  la  alocarea mijloacelor financiare 
din componenta raională

Executată Manoli Vera,
ef al Direcţiei  finanţeș

4/26 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 
Fondul de educa ie incluzivăț

Executată Manoli Vera,
ef al Direcţiei  finanţeș

4/27 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 
Fondul de rezervă

Executată Manoli Vera,
ef al Direcţiei  finanţeș

4/28 Cu privire la redistribuirea i alocarea ș
mijloacelor financiare

Executată Manoli Vera,
ef al Direcţiei  finanţeș

4/29 Cu privire  la modificarea unor  decizii ale 
Consiliului raional

Executată Manoli Vera,
ef al Direcţiei  finanţeș

4/30 Cu privire la casarea bunurilor uzate Executată Manoli Vera,
ef al Direcţiei  finanţeș

4/31 Cu privire la transmiterea unui bun
              

Executată Gobja Veronica, 
contabil- ef  al Aparatuluiș

pre edintelui raionuluiș
4/32 Cu privire la transmiterea unor bunuri

              
Executată Gobja Veronica, 

contabil- ef  al Aparatuluiș
pre edintelui raionuluiș

4/33 Cu privire la transmiterea unui bun
              

Executată Certan Iulia,
şef al Direcţiei învăţămînt

4/34 Cu privire la transmiterea unor bunuri
              

Executată Cobileaschi Carolina,
specialist principal al

Direc iei asisten ă socialăț ț
i protec ie a familieiș ț

4/35  Cu privire la transmiterea unor bunuri Executată Cobileaschi Carolina,
specialist principal al

Direc iei asisten ă socialăț ț
i protec ie a familieiș ț

4/36 Cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul
public în domeniul privat
              

Executată Bor  Valeriu, ș
ef al Serviciuluiș
administrarea

patrimoniului, rela iiț
funciare i cadastruș

4/37 Cu privire la completarea Deciziei Consiliului 
raional Stră eni nr. 2/26 din 30 mai 2012ș

Abrogată Bor  Valeriu, ș
ef al Serviciuluiș



administrarea
patrimoniului, rela iiț
funciare i cadastruș

4/38 Cu privire la crearea Comisiei locale pentru 
asigurarea schimbării i eliberării legitima iei ș ț
victimelor reabilitate ale represiunilor politice

În curs de
executare

Malic Ion,
 ef al Serviciului juridicș

5/1 Cu privire la corelarea  Bugetului raional pe 
anul 2019

Executată Manoli Vera,
ef al Direcţiei  finanţe ș

5/2 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din 
Fondul de rezervă

Executată Manoli Vera,
ef al Direcţiei  finanţeș

5/3 Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate 
prin aloca ii din bugetul raionalț

Executată Manoli Vera,
ef al Direcţiei  finanţeș

5/4 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 3/19 din 17 august 2018

Executată Manoli Vera,
ef al Direcţiei  finanţeș

5/5 Cu privire la redistribuirea i alocarea ș
mijloacelor financiare din bugetul raional

Executată Manoli Vera,
ef al Direcţiei  finanţeș

5/6 Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri Executată Certan Iulia,
şef al Direcţiei învăţămînt

5/7 Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri Executată Certan Iulia,
şef al Direcţiei învăţămînt

5/8 Cu privire la aprobarea Planului local de ac iuni ț
în domeniul eficien ei energetice pentru anii ț
2019-2020

În curs de
executare

Sîrbu Nicolae, 
ef al Direc iei economie,ș ț

construc ii i politiciț ș
investi ionaleț

5/9 Cu privire la desfiin area unei construc iiț ț Executată Sîrbu Nicolae, 
ef al Direc iei economie,ș ț

construc ii i politiciț ș
investi ionaleț

5/10 Cu privire la încetarea contractului individual de
muncă pe durată determinată

Executată Secrieru Drăgălina,
specialist principal în

resurse umane
5/11 Cu privire la numirea în func ieț Executată Secrieru Drăgălina,

specialist principal în
resurse umane

5/12 Cu privire la aprobarea Codului de etică i ș
deontologie a angaja ilor din cadrul Consiliului ț
raional Stră eniș

În curs de
executare

Rusu Nina,
secretar al Consiliului

raional



5/13 Cu privire la modificarea unor anexe la Decizia 
Consiliului raional nr. 2/33 din 26  mai 2017

Executată Secrieru Drăgălina,
specialist principal în

resurse umane
5/14 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 

dintre Consiliul raional Stră eni i Direc ia ș ș ț
situa ii excep ionale a municipiului Chi inău a ț ț ș
Inspectoratului General pentru Situa ii de ț
Urgen ă ț

În curs de
executare

Malic Ion,
 ef al Serviciului juridicș

5/15 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 
i a Planului local de ac iuni privind ș ț

re(integrarea) cetă enilor reîntor i de peste ț ș
hotare

În curs de
executare

Ursu Ion, 
vicepre edinte al raionuluiș

5/16 Cu privire la completarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 1/10 din 24 februarie 2017 

Executată Malic Ion,
 ef al Serviciului juridicș

5/17 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 
raional nr. 3/30 din 17 august 2018

Executată Cobileaschi Carolina,
specialist principal al

Direc iei asisten ă socialăț ț
i protec ie a familieiș ț

5/18 Cu privire la aprobarea Acordului  de colaborare
privind vacan ele i tratamentul gratuit ț ș
în Republica Italiană a copiilor din Republica
Moldova între Consiliul raional Stră eniș

i Asocia ia de Voluntariat  PUER Onlusș ț
Entitate Morală 

Executată 
Acordul a fost

Semnat la
01.03.2019

Bor  Valeriu, ș
ef al Serviciuluiș
administrarea

patrimoniului, rela iiț
funciare i cadastruș

5/19 Cu privire la vînzarea bunurilor, prin licitaţie   Executată Malic Ion,
 ef al Serviciului juridicș

5/20 Cu privire la transmiterea unui bun imobil în 
comodat

Executată Malic Ion,
 ef al Serviciului juridicș

Sec ia comunicare i rela ii publiceț ș ț



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie 

„Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2018”

1.  Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Aparatul pre edintelui raionului.ș
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ i finalită ile urmăriteț ș ț
Proiectul  deciziei  a  fost  elaborat  în  conformitate  cu  prevederile  art.  43,  art.  46  ale  Legii  nr.
436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările i completările ulterioare. ș
Finalită ile  urmărite  prin  adoptarea  actului  respectiv  vor  contribui  esen ial  la  eficientizareaț ț
executării prevederilor deciziilor Consiliului raional.
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Principala  prevedere  a  proiectului  de  decizie  „Cu  privire  la  derularea  executării  deciziilor
Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2018” constă în asigurarea monitorizării  a ac iunilorț
întreprinse de subdiviziunile Consiliului raional Stră eni în vederea executării deciziilor adoptate înș

edin ele Consiliului raional din trimestrul anterior.ș ț
4.  Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
 5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
 6.  Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor  expuse i  în  conformitate  cu art.  32 din Legea  nr.  100/2017 cu privire  la  acteleș
normative,  proiectul  deciziei  „Cu  privire  la  derularea  executării  deciziilor  Consiliului  raional
adoptate în trimestrul IV, 2018” a fost avizat de către Serviciul juridic, Sec ia comunicare i rela iiț ș ț
publice, secretarul Consiliului raional Stră eni.ș
În scopul respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008 privind transparen a procesului decizional,ț
proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina-web  oficială  a  Consiliului  raional  Stră eniș
www.crstraseni.md la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea Consultări  publice  ale
proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrită ii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către autor. ț ț
Proiectul  de  decizie  corespunde  normelor  juridice  i  exclude  orice  element  care  ar  favorizaș
corup ia.ț
8.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul în cauză a fost
expus expertizei  juridice  de către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional  Stră eni.ș
Proiectul deciziei este în concordan ă cu Legea nr. 436/2006 privind administra ia publică locală,ț ț
cu modificările i completările ulterioare. Structura i con inutul actului corespund normelor deș ș ț
tehnică legislativă.

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se  propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Osnaci-Cotone  Iana,ț
Specialist principal în cadrul Sec iei comunicare i rela ii publiceț ș ț

http://www.crstraseni.md/

	Decizia Consiliului raional nr. 5/20 din 21 decembrie 2018 ,,Cu privire la transmiterea unui bun imobil în comodat” este executată.
	Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/10 din 24 februarie 2017
	Cu privire la transmiterea unui bun imobil în comodat

